Optimalizační opatření k ŽU Stěhování
„Přidání čísla bytové jednotky při přihlašování k trvalému pobytu“

Nastínění problému
Při přihlášení k trvalému pobytu není možné v současnosti zadat číslo konkrétní bytové
jednotky, to je pak problematické ve chvíli, kdy majitel nemovitosti žádá o výpis přihlášených
osob ve své nemovitosti. V případě, že se jedná o bytový dům s více jednotkami, budou
z výpisu patrní všichni hlášení obyvatelé, tj. takový výpis nelze vlastníkovi vydat s ohledem na
ochranu osobních údajů i s ohledem na to, že výpis stejně neurčí, kdo z osob je hlášen přímo
v jeho konkrétní jednotce (občan tedy v nemůže konzumovat tuto službu).

Návrh řešení
V případě bytového domu by bylo možným řešením zavést jako povinný údaj číslo bytové
jednotky, například jako údaj pro Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Uvedení čísla bytové
jednotky by tedy umožnilo majiteli bytové jednotky v případě potřeby zjistit, kdo je nahlášen
k trvalému pobytu v nemovitosti, kterou vlastní. Vzhledem k tomu, že vzor Přihlašovacího
lístku k trvalému pobytu, který v současné době neobsahuje údaj o čísle bytové jednotky, je
legislativně ukotven, předpokládá optimalizační opatření změnu legislativy.
O tzv. Výpis osob přihlášených k trvalému pobytu v mnou vlastněné nemovitosti by bylo
možné zažádat na kontaktních místech Czech POINT. V případě, že bychom uvažovali
o elektronické formě ohlášení změny místa trvalého pobytu, lze do budoucna zvažovat také
elektronický formulář v prostředí Portálu občana.

Související optimalizační opatření
026_OO_Ohlášení změny místa trvalého pobytu prostřednictvím Portálu občana
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Možnosti podpory od MV ČR
Tým PMA 3 fungující pod odborem eGovernmentu na Ministerstvu vnitra vytváří nejen návrhy
optimalizačních opatření, ale také pomáhá s analýzou služeb či informačních systémů
a poskytuje konzultace ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Tedy, obrací se na nás gestoři
ve věci participace na elektronizaci vybraných služeb či výstavbě nových informačních
systémů. Jsme připraveni zapojit se do dalších projektů.
Konkrétně umíme pomoci s aplikací výzkumných metod i s analýzami pro vás klíčových
služeb, systémů či jiných oblastí, dále pak s designem služeb i s definováním funkcionalit
informačních systémů. Máme znalosti ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Můžeme vám
poskytnout informace týkající se mimo jiné elektronické identifikace a elektronických
občanských průkazů, Portálu občana či informačních systémů jako je registr práv
a povinností. Nejen ve všech těchto oblastech nás můžete oslovit. Rádi také zodpovíme
všechny případné dotazy.

Financováno z projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy ("PMA 3"),
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225

